
 
 

Nieuwsbrief nr. 17, schooljaar 2019-2020, 1-4-2020  

 

Kalender 

Vr 3-4-2020 Ophalen materialen voor de groepen 3 t/m 8 

 

Do 9-4-2020 

 

Nieuwsbrief 18 verschijnt 

 

De school blijft dicht…hoe-nu-verder…?                                                                                                                  

Nu het duidelijk is dat we pas weer op woensdag 6-5-2020 open gaan (met de kennis 

van nu) is het zaak om ons ‘Onderwijs-op-afstand’ weer verder vorm te geven. 

We hebben daartoe natuurlijk in de afgelopen dagen de nodige voorbereidingen 

getroffen.                                                                                                                                

Wat betekent dat, in het kort, voor nu: 

- De leerkrachten van onze groepen 1-2 zullen hun berichten met ‘lessuggesties’ en 

filmpjes blijven sturen zoals ze de afgelopen weken gedaan hebben. 

- De leerkrachten van onze groepen 3 en 4 zullen digitaal uw kind gaan/blijven 

benaderen en zorgen voor (t)huiswerk op papier.                                                                                

Bovendien is het van belang dat Parro extra goed in de gaten wordt gehouden. Hierop 

zullen links geplaatst worden met instructievideo's. Door het bekijken van de 

instructievideo's kunnen de kinderen verder met hun werk. Daarnaast kunnen de 

kinderen en ouders met de leerkracht chatten. Vanaf maandag 6 april wordt in Parro de 

chatfunctie opengezet. Iedere werkdag tussen 10.00 en 11.00 uur kan er gechat worden. 

Zo kunnen de kinderen en/of ouders vragen stellen of gewoon even kletsen met de 

leerkracht. 

- De leerkrachten van onze groepen 5 t/m 8 zullen vandaag een instructiebrief sturen 

t.a.v. hun digitale instructies en beschikbaarheid. Daarnaast zullen zij ook nog voor wat 

papieren (t)huiswerk zorgen. Het is van belang dat zowel u als ouder(s) als uw kind de 

berichten via Parro en/of mail (ook …@edudevonder.nl) dagelijks bekijkt zodat jullie op 

de hoogte blijven. 

- Onze RT-leerlingen die normaal gesproken instructie krijgen van juf Sini en/of meester 

Lennart krijgen morgen, donderdag 2-4-2020, een mail met informatie vanuit onze IB-

ers. 

 

 

 



Het ophaalmoment voor het papieren (t)huiswerk is op vrijdag a.s., 3-4-2020; het 

ophaalschema ziet er (vergelijkbaar met de vorige keer) als volgt uit: 

9.00-9.15 uur Kinderen met achternaam A-D 

9.15-9.30 uur Kinderen met achternaam E-H 

9.30-9.45 uur Kinderen met achternaam I-L 

9.45-10.00 uur Kinderen met achternaam M-P 

10.00-10.15 uur Kinderen met achternaam Q-T 

10.15-10.30 uur Kinderen met achternaam U-Z 

Het (t)huiswerk is voor de komende weken, tot aan de meivakantie, en bevat zowel 

digitale opdrachten/suggesties als papieren versies. Per groep zit er een begeleidend 

schrijven bij. Voor de groepen 1-2 hoeft er niets opgehaald te worden. We willen ouders 

vragen om buiten de school te wachten terwijl de kinderen zelf de materialen ophalen. 

Vergeet niet om de kinderen een tas mee te geven. Deze zullen ze nodig hebben voor de 

klaargelegde spullen. Is uw kind niet in staat zelf de materialen op te halen, regel dan 

iemand anders om het voor je kind mee te nemen.  

 

Ouders…HEEL HARTELIJK BEDANKT!                                                                              

Tja….en dan ineens moet je als ouder, in deze hectische tijden, ook nog extra 

onderwijstaken oppakken. We realiseren ons dat dit niet altijd goed uit zal komen, tot 

wat discussie met uw kind(eren) kan leiden, voor mooie momenten samen zorgt, voor 

een inhaalslag van uw rekenvaardigheden kan zorgen, afijn….etc./etc./etc. 

Een woord van dank is dan ook wel op zijn plaats:                                                                  

DANK namens het gehele Vonder-team! 

 

Noodopvang                                                                                                                                                     

We zullen, net als tijdens de afgelopen weken, tot aan de meivakantie voor noodopvang 

zorgen. Afhankelijk van het aantal leerlingen dat hiervan gebruik moet maken 

combineren we deze opvang met de Bienekebolders en Human-Kind. Uitgangspunt blijft 

om uw kind thuis te houden. De noodopvang is alleen voor die kinderen waarvan beide 

ouders in vitale beroepen werken en geen opvang thuis geregeld krijgen. Mocht u 

gebruik moeten maken van de opvang geef dit dan door via r.udo@stgboom.nl; we 

kijken dan samen wat de mogelijkheden zijn. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Vragen vanuit ouders…                                                                                                                                    

Ik heb de laatste dagen een aantal vragen van ouders gekregen waar ik in deze 

nieuwsbrief toch even bij stil wil staan in algemene zin. Die vragen hadden met name 

betrekking op onderwijstijd, mogelijke achterstanden die nu ontstaan, het afnemen van 

toetsen en het huidige aanbod. 

We hebben ervoor gekozen om het onderwijs-op-afstand nu in te richten voor de vakken 

Taal, Rekenen, Spelling en Begrijpend Lezen. We kunnen nu simpelweg niet alle vakken 

aanbieden zoals we gewend zijn dus dat pakken we later weer op. Toetsen gaan we in 

deze periode niet af (laten) nemen. Ook dat pakken we later weer op. 

Als we weer open gaan zullen we ons aanbod afstemmen op datgene wat er in de thuis-

werk-periode gedaan is. Dat zal in een aantal gevallen namelijk verschillen en we 
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gebruiken de komende periode om te bekijken hoe dat er, hopelijk vanaf 6-5-2020, uit 

komt te zien.  

Over de gemiste onderwijstijd kan ik nu aangeven dat daarover overleg wordt gevoerd 

door de inspectie en de PO-raad. Er gaan allerlei verhalen daarover rond maar voor nu 

wachten we eerst maar eens af wat de richtlijnen en/of verplichtingen daarin worden. 

Zodra dat bekend is informeer ik u daar natuurlijk over. 

Tot slot, we zitten allemaal in een bijzondere situatie die geen normale oplossingen kent. 

Ik vertrouw erop dat we, zodra we weer open zijn, samen met het team tot de juiste 

keuzes gaan komen om ons onderwijs op school weer goed op te pakken en zodoende 

uw kind de juiste begeleiding te kunnen geven. 

 

Groet,                                                                                                                                

Stay-Safe,  

                                                                                                                           

Team BS de Vonder 


